
الدر�س الثاين

الّن�س الكتابي: ملوك �لثاين 5: 1 – 15 �أ 

الهدف: �أن يعرف �لولد �أن �لّله كّلي 

�لقدرة و�أن ي�ضع ثقته بالّله مهما كانت 

ظروفه

الفكرة الرئي�سّية: �ضع ثقتك بالله 

مهما كانت ظروفك.

اآية احلفظ: »توّكل على �لرب بكل قلبك 

وعلى فهمك ال تعتمد« �أمثال 5:3

 م�صبّية �صغرية

وثقة كبرية



»فانه كما يف ج�ضد واحد لنا اع�ضاء كثرية، ولكن لي�س جميع االع�ضاء لها عمل واحد، هكذا نحن 

الكثريين: ج�ضد واحد يف امل�ضيح، واع�ضاء بع�ضا لبع�س، كل واحد لالخر. ولكن لنا مواهب خمتلفة 

بح�ضب النعمة املعطاة لنا.« رومية 12 : 4 - 6

عندما يفهم �ملعّلم �أمناط �لّتعلُّم عند �الأطفال ويُعّدل تعليمه ح�ضب هذه �الأمناط، يتعّلم �الأطفال. ي�ضاعدك 

�لّتعليم بح�ضب �الأمناط على �لو�ضول لكل فرد و�ضعه �لّله يف �ضّفك.

�أعطى �لّله لكل فرد عقالً ممّيز�ً. �ضعار UNCF ر )United Negro College Fund(    يقول: » �إّن �إهد�ر �لعقل �ضيء 

فظيع.« عندنا نحن حقيقة عظيمة خمّل�ضة للحياة. هل نتجر�أ ونقّدمها بطريقة غري فّعالة ونهدر عقول �الأطفال 

�لّذين و�ضعهم �لّله يف حياتنا. 

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم ويعطي كل فرد وكّل منط تعّلم حّقه يف كّل در�س من درو�س �ملنهاج .

بح�ضب نظريّة د�يفد كولب )David A. Kolb( هناك �أربعة �أمناط للّتعّلم. لنلقي نظرة �رسيعة عليها:  

1. املتعّلم املتعاون: 

يتعّلم من خالل �الإ�ضتماع وحماورة �الأفكار •

�جتماعي وودود وح�ّضا�س •

غرية • ي�ضتمتع باملجموعات �ل�ضّ

يحتاج الأ�ضاليب تفاعلّية •

�ل�ضوؤ�ل �لّذي ي�ضاأله �ملتعّلم �ملتعاون: 

 معرفة هذ�؟
ّ
ملاذ� علي

3. املتعّلم الّتطبيقي: 

ل �لّتعّلم �ملقرتن بالّتجربة • يف�ضّ

يحتاج �إىل تعليمات خطوة بخطوة •

يحتاج �أن يرى كيفّية �إمكانية تطبيق �حلّق •

ي�ضتمتع بحّل �مل�ضاكل  •

�ل�ضوؤ�ل �لّذي ي�ضاأله �ملتعّلم �لّتطبيقي: 

كيف ميكن تطبيق هذ�؟

2.املتعّلم الّتحليلي: 

ل �ملحا�رس�ت • يف�ضّ

• ً يحّب �لعمل وحيد�

ل بيئة تعّلم هادئة • يف�ضّ

ي�ضتمتع باملناف�ضة و�الإمتحانات �ملو�ضوعّية •

�ل�ضوؤ�ل �لّذي ي�ضاأله �ملتعّلم �لّتحليلي: 

 �أن �أعرف
ّ
ماذ� علي

4. املتعّلم الّديناميكي: 

لديه �ّتاهات �ختباريّة، يغامر •

ميكن �أن يكون مت�ضلطاً •

يرغب بعمل �الأمور بطريقته �ملتفردة �خلا�ضة •

ي�ضتمتع بوجود �ختيار�ت •

�ل�ضوؤ�ل �لّذي ي�ضاأله �ملتعّلم �لّديناميكي: 

ماذ� ميكن �أن ي�ضبح هذ�؟

أنماط الّتعّلم والمنهاج
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�إعرَف منط تعّلمك �ل�ّضخ�ضي. �أكمل �لورقة �مللحقة يف �ملو�د �الإ�ضافّية للمنهاج »ما هو منطي يف �لّتعّلم«. 

)ماأخوذ من كتاب  Marlene Le Fever »�أمناط �لّتعّلم«.(

كمعلمني، عادة ما نعّلم بح�ضب منط تعّلمنا �ل�ّضخ�ضي. معرفة ما هو، يُ�ضاعدنا لنغرّي يف �أ�ضاليبنا حّتى نقدر �أن 

ن�ضل �إىل جميع �أمناط �لّتعّلم. �ملعّلم �حلكيم ي�ضتخدم كّل �لّطرق ليكون تعليمه فّعاالً. 

�إن قّررت ��ضتخد�م منهاج »لنبني حياتهم« بكامله �أو قّررت ��ضتخد�م �أجز�ء منه، �أعِط حّقاً لكل عقل من عقول 

�الأطفال يف �ضّفك باالإجابة على �الأ�ضئلة �لّتي ي�ضاألها كّل منط.

 ملاذا علّي معرفة هذا؟ )املتعاون( «

تريده �أن يقول: »�أنا بحاجة لهذ�، و�أنا م�ضتعد الأتعّلم.«

 ماذا علّي اأن اأعرف؟ )الّتحليلي( «

ُقد �الأطفال �إىل �لكتاب �ملقّد�س و�أعطه حقائق وعمق يف �ملعلومات. ليقول: »هناك �لكثري الأتعّلمه.«

 كيف ميكن تطبيق هذا؟ )الّتطبيقي( «

�أعطه �أمثلة وتطبيقات مرتبطة بحياته ولي�س فقط بحياة �ل�ّضخ�ضيات. ليقول: »ما تعّلمته �ليوم ينطبق على 

حياتي.«

 ماذا ميكن اأن ي�ضبح هذا؟ )الّديناميكي( «

ف �إىل بقية �أيّام �الأ�ضبوع. ليقول: »�أقدر �أن  �ضاعده الإبتكار طرقاّ جديدة وخالّقة لينقل �لّتعليم من �لّنادي �أو �ل�ضّ

�أفعل هذ� و�أكرث كّل يوم.«

�إىل جانب كل فقرة من فقر�ت درو�س �ملنهاج، 

�ضوف ترى �لّرموز �ملتعّلقة باأمناط �لّتعّلم.

�إن قّررت ��ضتخد�م بع�س �أجز�ء �لّدر�س، تاأّكد 

�أن تختار فقر�ت كافية لت�ضل �إىل كل عقول 

طالّبك.

الّديناميكيالّتطبيقيالّتحليلياملتعاون

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم �أي�ضاً تف�ضيالت �لّطرق �حل�ضّية �ملختلفة عند كّل فرد يف كل �أمناط �لّتعّلم 

�الأربعة. )ميكن �أن يكون عند �لفرد من �أي منط تعّلم تف�ضيل ح�ّضي خمتلف.(

فهم تف�ضيالت �لّطرق �حل�ضّية: 

ور 1( �ملتعّلم �لب�رسي: يحتاج �إىل �لقر�ءة و�ل�ضّ

2( �ملتعّلم �ل�ّضمعي: يحتاج �إىل �الإ�ضتماع و�لّتحّدث

3( �ملتعّلم �لّلم�ضي:  يحتاج �إىل �حلركة و �لّلم�س
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فحة:  �ملحتويات:                                                                          �ل�ضّ

الديكور:               4

املو�د �ملطلوبة: �ضينّية ق�س، كيا�س خي�س، طناجر، ح�ضرية، ثوم ياب�س، قنديل، حطب، مكن�ضة، 

          �ضورة للفكرة �لرئي�ضّية..

برنامج مقرتح             5

الرّتحيب:               6

مهّرجني: �ملهرج �ملري�س               7     

�ملو�د �ملطلوبة:  تلزيق جروح وتلوينها باالأ�ضود )لتلزيقها كمر�س �لرب�س ( - مر�ءة - �للوف -   

                    دلو - من�ضفة - لعبة للعب )بطة ( ليلعب بها �ملهرج �أثناء �الأ�ضتحمام 

                             ر�ضاعة كبرية لعبة )ممكن ر�ضمها على فلني كبري وتلوينها بطريقة م�ضحكة(

                             �إبرة لعبة كبرية )ممكن �ي�ضا ر�ضمها على فلني (

األعاب: هّرة وفاأر، �ضباق �ل�ضحون، �لّر�ضم على �ل�ضحون           9/8    

�ملو�د �ملطلوبة موجودة مع �رسح كل لعبة.     

الرتانيم: 

1. �تكل على ربّك               10        

2. ي�ضوع بحب كل �لّنا�س            11  

3. مني هو ملك �ل�ضما                 14  

�ملو�د �ملطلوبة: عار�س �ضور �ضوئي، الب توب، مكرب �ضوت.  

و�ضيلة اإي�ضاح: لعبة �لثقة                 11       

�ملو�د �ملطلوبة: كي�س نايلون، ماء، �أقالم ر�ضا�س، من�ضفة، �ضابون.    

متثيلّية ق�ضرية: ق�ضة �لفتاة �مل�ضبّية             13/12  

�ملو�د �ملطلوبة: مكن�ضة - �ضور - �رس�ضف �أزرق - ثياب لل�ّضخ�ضّيات  

ب�رشى اليوم �ل�ّضفاء من �لرب�س              15   

�ملو�د �ملطلوبة: كتاب مقّد�س، �يود ، كلور، ماء، وعاء، لعبة رجل بال�ضتيكية مبالب�س بي�ضاء.  

�ضالة: فكرة �ليوم              16

اآية احلفظ الكتابّية : �أمثال 3 : 5                17

خدعة: كي�س �خلدع                 18            

�ملو�د �ملطلوبة:  كي�س �خلدع، حبل مق�ضو�س ملّون، حبل طويل ملّون.  

اأ�ضئلة ولعبة للمراجعة:              19

�ملو�د �ملطلوبة: لعبة �الأحجية )مرفقة(  

ن�ضاط املتابعة:             21/20 

�ملو�د �ملطلوبة: ورقة ن�ضاط �ملتابعة. )باإمكانك ن�ضخها وتوزيعها لكل ولد(
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�ملقّدمة )5 دقائق(

فقرة �ملهّرج )5 دقائق(

لعبة: هّرة وفاأر )15 دقائق(

ت�ضبيح )2( )8 دقائق(

و�ضيلة �إي�ضاح )4 دقائق(

حون )15 دقائق( لعبة �ضباق �ل�ضّ

متثيلّية ق�ضرية:  �لفتاة �مل�ضبّية  )8 دقائق(

ت�ضبيح )5 دقائق(

ب�رسى �ليوم )5 دقائق(

�ضالة )دقيقتان(

�آية �حلفظ �لكتابّية )7 دقائق(

فرتة �ألعاب )30 دقيقة(

خدعة )3 دقائق(

�أ�ضئلة ولعبة للمر�جعة )10 دقائق(
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مو�ضوعنا �ليوم هو عن فتاة م�ضبية و�ضا�رسح لكم ما 

معنى م�ضبية و�أجيب علي ت�ضاوؤالتكم .

من �أيام زمان عندما تقام �حلروب يقوم �مللوك و�لروؤ�ضاء باأخذ 

�لبنات وتباع للملوك �أو �الأغنياء لتكون هذة �لبنات خادمات 

عندهم .

وكما روينا ق�ضة �مللك �ل�ضغري يو�ضيا �الأ�ضبوع �ملا�ضي، 

ق�ضتنا �ليوم عن �لقتاة �مل�ضيبة �ل�ضغرية و�ضيكون لنا 

ق�ضة يف كل ��ضبوع عن �ضخ�ضية �ضغرية من �لكتاب 

�ملقد�س.

نرحب بيكم وي�رسنا �أن نكون معكم ونق�ضى وقتاً 

ممتعاً من خالل �لتعليم و�لت�ضلية . 

�أمتنى �أن تكونو� مت�ضجعني لنقوم بهذ� �لربنامج 

�ل�ضيق .من منكم يتذّكر ق�ضتنا �الأ�ضبوع 

�ملا�ضي؟

الرّتحيب
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املواد املطلوبة: تلزيق جروح وتلوينها باالأ�ضود )لتلزيقها كمر�س �لرب�س ( - 

مر�آة - ��ضفنجة - دلو - من�ضفة - لعبة للعب )بطة ( ليلعب بها �ملهرج 

�أثناء �الأ�ضتحمام - ر�ضاعة كبرية لعبة )ممكن ر�ضمها على فلني كبري 

وتلوينها بطريقة م�ضحكة(- �إبرة لعبة كبرية )ممكن �ي�ضا ر�ضمها على فلني (

كان هناك مهرج مري�س جال�س ينظر يف �ملر�آة يبكي بطريقه م�ضحكة وي�ضري �ىل 

حبوب يف وجهه )ت�ضري �يل مر�س �لرب�س �لذي ��ضاب نعمان(. وهوجال�س ي�ضاهد هذ� 

�ملر�س �لذي ��ضابه يدخل عليه مهرج �آخر وي�ضاب ب�ضدمة ب�ضبب ما ر�أى على وجه 

�ضديقه �ملري�س ويرك�س كي ي�ضاعد. �أول مرة يحاول �ن ي�ضاعده ويغ�ضله حماوالً 

�إز�لة �لرب�س. ولكن ال يز�ل. ثم يحاول م�ضاعدته بعمل متارين. ولكن يقومو� بعمل 

�لتمارين بطريقة م�ضحكة )عمل �حلركات بالعك�س(.  ثم يعود ويرك�س وينظر باملر�آة 

يجد �ن �حلبوب ال تز�ل موجودة.  ثم يحاول �ن يعطيه حليب لكي ي�رسبه يف ر�ضاعه 

كبرية )لعبة( ولكن �ملهرج �ملري�س يحاول �لهروب منه حماوالً �ن ال ي�رسبه.  ثم ي�رسبه 

ويحاول �ن يتقيء بطريقة م�ضحكة، وال ي�ضفى. ثم ي�ضري هذ� �ملهرج �نه وجد �حلل 

لكي يعاجله ويذهب ويح�رس �برة  كبرية )لعبة( حماوالً �ن يعطيه �البرة. فيّدعي �ملهرج 

�ملري�س �ملوت وال يرد عليه. يحاول �الآخر �إيقاظه  ويح�رس �البرة ويعطيه �إياها. فيقوم 

وي�رسخ بطريقة م�ضحكة. ثم يجل�س ويبكي ويت�ضارع مع �ملهرج �الخر ويذهب ويدله 

علي كل �ضي عمله معه لكي يطيب ولكن يجل�س �الثنني معا وحماولني �ن يفكرو�. 

ثم يجدوها معا بان ي�ضلي. فريكعو� لي�ضلي �ىل �لله لكي ي�ضفيه  ثم يذهب ويح�رس 

�ناء فيه ماء لكي يغت�ضل ثم بعد �ن يغت�ضل يكون �زيل هذ� �ملر�س عنه.

ج
ّ
فقرةاملهر

املهرج املري�س



األعاب
موزّعة يف احل�ّضة ح�ضب تق�ضيم الربنامج. 

لعبة هّرة وفاأر:    

يقوم قائد الفريق بجعل اثنني من االوالد على ا�شا�س واحد. ي�شري ايل الهرة واالخر 

اىل الفاأر خارج ال�شفوف والرتتيب لكي يرك�شوا وراء بع�س. 

ثم يقوم قائد الفريق برتتيب االوالد علي ان يكون الفريق عبارة عن تالت �شفوف)او 

اكرت(  فكل �شف من تالت اوالد )او اكرت (

ثم لتجهيز �للعبة على �لقائد �ن يطلب من �الوالد �ن يقومو� بفرد 

�يديهم لكي يف�ضح كل ولد عن زميله م�ضافة معينة. ثم يطلب �لقائد 

مرة ثانية من �الوالد �ن يقومو� بالدور�ن باتاة �ليمني.

ويقوم �ي�ضا بفرد ��يديهم لكي يف�ضح كل ولد عن زميلة م�ضافة معينة 

وبهذة �لطريقه يكون كل من �الوالد على م�ضافات تقريبا مت�ضاوية 

ح�ضب �يديهم.

ثم عندما يقول �لقائد دور�ن، يقوم كل �ل�ضفوف بالدور�ن �ىل �تاة �ليمني 

وعندما يقول مرة �خرى دور�ن، يعود كل �الوالد �ىل �التاه �لذي كانو� عليه 

من قبل وعندما يقول دور�ن يتجه �الوالد �ىل جهة �ليمني وهكذ�. 

وهذ� كله ترتيب ي�ضبق �للعبة. عند بد�ية �للعبة يبد�أ كل من �لولدين 

�لذين ي�ضري�ن �ىل �لهر و�لفاأرة بالرك�س ور�ء بع�س من خالل �ل�ضفوف. 

�ال�ضدقاء ويكون �ال�ضدقاء علي هيئة �ضفوف فاردين �يديهم  و�ثناء 

�للعبة يقول �لقائد دور�ن يقوم كل �الوالد بالدور�ن ليغري م�ضارهم وعلى 

�لولد �لذي ي�ضري �ىل �لهر �ن مي�ضك �ل�ضخ�س �لذي ي�ضري �ىل �لفاأر.
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لعبة �ضباق ال�ضحون    

املواد املطلوبة: �ضحون بال�ضتيك و�أقالم تلوين.

يقف �الأوالد يف �ضّفني وبحملون �ضحون فيها �أقالم تلوين على �ليدين متل �لّنادل. تالت 

�ضحون على يد وتالت على �ليد �لّثانية. على �الأوالد �أن يرك�ضو� لي�ضلو� �إىل �لهدف �ملعنّي 

و�لّذي ي�ضل �أوالً هو �لفائز. 

لعبة ر�ضم ال�ضحون

املواد املطلوبة: �ضحون كرتون ولي�س بال�ضتيك و�أقالم تلوين.

يوزّع �لقائد �ضحون على كل �الوالد مع �قالم �لتلوين. ي�ضع �الأوالد �ل�ضحون على روؤو�ضهم 

ومي�ضكونه. ثم مي�ضكون قلم �لتلوين يف �لّيد �الأخرى. ي�ضع �لقائد �ضورة ليقوم على �ل�ّضا�ضة 

حّتى ير�ضم �الأوالد مثلها و�ل�ضحون على روؤو�ضهم.
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ت�صبيح: 

�إتكل علي ربك من قلبك �ضلي بي�ضمع �ضالتك الإنو بيحبك) 2 (

�أتزكر �لله حدك وهو كل �ضي �ضايف )2 ( ملا بتكون م�ضايق وحت�س �أنك كتري خايف  

ود�ميا �ضل متزكر قوووووول �أتزكر �أنو مكتوب �أنك �نت حمبوب )2(  

�إتكل علي ربك من كل قلبك �ضلي بي�ضمع �ضالتك �الإنو بيحبك )2(

ملا تكون م�ضايق وحت�س �إنك كتري خايف بعرف �لله حدي وهو كل �ضي �ضايف )2(

رح د�ميا �ضل متزكر وقووووووول بعرف �أنو مكتوب �إين �أنا حمبوب )2( 

�إتكل علي ربك من قلبك �ضلي بي�ضمع �ضالتك الإنو بيحبك )2(

ي�ضوع بيحبك ي�ضوع بحب كل �لنا�س  

هوي حدك ي�ضوع بحب كل �لنا�س  

م�س لوحدك ي�ضوع بحب كل �لنا�س  

)ي�ضوع حدك علطول(

بيحبني ي�ضوع خلقني    

بحبك ي�ضوع خلقك    

بحبنا ي�ضوع خلقنا كلنا   

)ي�ضوع بحبنا علطول(

ي�ضوع بحبك ي�ضوع بحب كل �لنا�س  

هوي حدك ي�ضوع بحب كل �لنا�س  

م�س لوحدك ي�ضوع بحب كل �لنا�س  

)ي�ضوع حدك علطول(

�أنا مميز ي�ضوع خلقني مميز   

�أنا مميز رح �ضلني عايل �ضوتي  

�أنا مميز يال كلنا ب�ضوت عايل   

)ي�ضوع بحبني علي طول (

ي�ضوع بحب كل �لنا�س             ي�ضوع بحبك

ي�ضوع بحب كل �لنا�س             هوي حدك

ي�ضوع بحب كل �لنا�س            م�س لوحدك

)ي�ضوع حدك علطول(
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و�صيلة اإي�صاح

�أنا مميز رح زقف زقفه بالعايل  

�أنا مميز رح زقف زقفه بالو�طي  

�أنا مميز يال كلنا ب�ضوت عايل   

)رح �ضلي حبك يا ي�ضوع(

ي�ضوع بحب كل �لنا�س             ي�ضوع بحبك

ي�ضوع بحب كل �لنا�س             هوي حدك

ي�ضوع بحب كل �لنا�س            م�س لوحدك

)ي�ضوع حدك علطول(

لعبة الثقة     

�ملو�د �ملطلوبة: 

كي�س نايلون، ماء، �أقالم ر�ضا�س، من�ضفة، �ضابون

 

يختار �مل�ضوؤول ولد�ً وي�ضاأله �إن كان يثق به. يجل�ضه وي�رسح له باأنه 

�ضيدخل �أقالم �لر�ضا�س د�خل �لكي�س �لذي فوق ر�أ�ضه دون �أن يتبلل باملاء 

ويعيد �ضوؤ�له �إن كان يثق به. ثم يح�رس �ملن�ضفة ويقول له �ضاأ�ضعها 

على ر�أ�ضك حتى تطمئن �أكرث ويح�رس له �ل�ضامبو »حتى ي�ضتحم يف 

حال تبلل يف �ملاء«. مي�ضك بالكي�س فوق ر�أ�س �لولد ويبد�أ بثقبه باالأقالم 

من جهة �إىل �أخرى. يتفاجاأ �الآوالد �أن �ملاءال تت�رسّب من �لكي�س. )متّرن قبل 

�لدر�س(. عند �النتهاء ي�ضّبه �مل�ضوؤول ثقة �لولد بثقتنا بالله حتى لو كان 

�الأمر غري منطقي �أو �ضعب يف بع�س �الأحيان.
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هذه �لق�ضة ماأخوذة من كتاب �ملقد�س �ضفر ملوك �لثاين 5 : 1 - 15 �أ 

تركيزنا بهذ� �لدر�س هو على ثقة �لفتاة �ل�ضغرية لهذ� مل تقدم كل تفا�ضيل �لق�ضة

�ملو�د �ملطلوبة: مكن�ضة - �ضور - �رس�ضف �أزرق - ثياب لل�ّضخ�ضّيات

�ل�ضخ�ضيات: فتاة - نعمان - زوجة نعمان - نحتاج مل�ضاعدة ولدين

)تكون �لفتاة تكن�س �الر�س و تنظر �ىل �الوالد و تخربهم ....(   

ق�ضة الفتاة امل�ضبّية

الفتاة امل�ضبية : مرحبا كيف حالكم ؟ �أنا 

�أكّن�س �ليوم الن �ضاحبة �لبيت طلبت مني 

ذلك الن �ضيوفا �ضيزورونها. هل تريدون �أن 

تعلمو� من �أنا؟

)ت�ضحك بحياء و ت�ضع �ملكن�ضة جانباً (

وتكمل بالقول: كنت �أعي�س مع عائلتي 

ب�ضعادة وهناء و على حني غرة حدث مكروه 

مل نكن لنتوقعه مطلقاً!! هل تعلمون ماذ� 

حدث )تطاأطئ ر�أ�ضها بحزن و�أ�ضى و كاأن 

�لدموع تنهمر من عينيها( حدثت حرب 

�ضارية مثل ما حدث معكم �أي�ضا. و�حلرب 

كما نعلم �ضئ حمزن وموؤمل ! هل هذ� 

�ضحيح يا �أطفال؟؟

وتهّجرت �لنا�س من بيوتها وهربو� بعيد�ً 

ولكنني مل �تهجر بل مت �ختطايف من منزيل 

من و�ضط عائلتي، �ي �أن و�ضعي ��ضو�أ من 

و�ضعكم .  

ولقد �أ�ضتقت �إليهم كثري�ً و �أحمل �ضور�ً 

ملنزيل ... هل تريدون روؤيتها ؟ )ت�ضحك بخجل 

وتظهر �ضور ملنزلها. ويف نف�س �لوقت 

تظهر�ضورة ملنزلها على �ل�ضا�ضة �لكبرية 

�لتي يف �لقاعة.(

كان منزيل جميالً لقد ��ضتقت له كثري�ً و 

هذه غرفتي �لتي طاملا لعبت فيها. )�ضورة 

لغرفتها( 

)ثم تمع �ل�ضور.( و �أنا �عي�س �الن مبدينة 

لي�ضت مدينتي و يف بيت قائد جي�س كبري 

) وب�ضوت منخف�س ( و �جلي�س �لتابع لهذ� 

�لقائد هو �لذي خطفني و كنت خائفة جد�ً 

�ما �الأن فلم �عد �خاف هل تعلمون ملاذ�؟ 

)ب�ضوت حما�ضي ( الأين �أثق بالله! نعم �ثق 

به و�أومن �أنه �ضياتي ذلك �ليوم �لذي �أعود به 

�إىل عائلتي و�أ�ضكن يف منزل �أجمل من �لذي 

كنت فيه. 

)يدخل نعمان مع زوجته و هو يبكي مثل 

�الطفال ب�ضكل م�ضحك.(

متثيلّية ق�صرية:
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�لفتاة �مل�ضبية: )ب�ضوت منخف�س و تدل 

عليه.( هذ� هو نعمان �ضاحب �ملنزل و قائد 

�جلي�س. هل تعلمون ملاذ� يبكي؟ )بحزن( �إنه 

مري�س مبر�س �لرب�س..هل تعلمون ما هذ� 

�ملر�س؟ ! هذ� مر�س جلدي خطري جد�ً و يوؤدي 

�ىل �ملوت .

نعمان: )وهو يبكي(  ماذ� �أفعل حتى ��ضفى 

؟؟؟ �أ�ضعر �نني �ضاأموت!

زوجة نعمان: طبنا �لكثري من �الأطباء 

وحتى �ل�ضحرة و �مل�ضعوذين ) تخف�س 

�ضوتها �لفتاة �مل�ضبّية وتغلق �ذنيها وتقول 

»م�ضغوذين« ( و�رسب �لكثري من �الدوية ومل 

ي�ضفى. 

الفتاة امل�ضبية: )تنظر لنعمان بحزن و هو 

يبكي  وتقول متحم�ضة(:  لدّي فكرة !!!! ملاذ� 

ال �قول له عن نبي �لله! هو وحده �لقادر على 

�ضفائه! )تنادي زوجة نعمان( 

زوجة نعمان: نعم ماذ� هناك؟ 

الفتاة امل�ضبية : يا ليت �ضيدي يذهب �إىل 

نبي �لله �لذي يقطن يف مدينتي و�ضي�ضفى 

على �لفور. 

زوجة نعمان: �ضوف �أخرب نعمان ) تذهب 

�إىل زوجها وتقول له ما قالته �لفتاة.( 

عندما ي�ضمع نعمان هذ� يذهب ور�ء �ل�ضتارة 

و ي�ضدر �ضوتاً يخرب �أنه ذهب �ىل نهر �الردن. 

)ياأتي طفالن حامالن �رس�ضف �أزرق و يبد�أون 

بهزه ليبدو مثل مياه �لنهر و�ضوت يقول يجب 

�أن تنزل 7 مر�ت(

نعمان: ما هذه �ملياه �نها مت�ضخة كثري�ّ.

الطفالن: �نزل يف �ملياه لي�س فيها خ�ضارة. 

نعمان: )ينزل يف �ملياه  �ول مرة وال يحدث �ضي 

�لبتة.(  ويقول: �ضاأذهب ال �ريد! 

الطفالن: �إهد�أ يا �ضيدي �أكمل �ل 7 مر�ت و 

ثق بالله .

نعمان: ح�ضناّ ... )فينزل نعمان 6 مر�ت �أخرى 

ويح�ضل على �ل�ضفاء(

) يفرح نعمان كثري�ّ و يقفز من �لفرح و يقول 

لقد �ضفيت لقد �ضفيت ( 

)و يغادر �لطفالن  �مل�رسح و معهما �ل�رس�ضف( 

ويعود نعمان �ىل منزله و ينادي على �لفتاة و 

يقول لها �أنا ��ضبحت �ثق بالله �لذي �ضفاين و 

ي�ضكرها جزيل �ل�ضكر(  

الفتاة امل�ضبية: ) تفرح وتقول (  �أنا فرحة 

كثري� ب�ضفائك كان لدي ثقة كاملة بالله رغم 

ظرويف �ل�ضعبة و�ملوؤملة. �أنتم �ي�ضا يجب �ن 

تثقو� بالله مهما كانت �ل�ضعوبات و �الزمات 

�لتي مترون بها. و�الآن عن �إذنكم �ضوف �أذهب 

الأتابع عملي يف �ملنزل.
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ت�صبيح: 

ي�ضوع ملك �مللوك

)مني هو ملك �ل�ضما                  من هو ملك �الأر�س

مني هو ملك �لعامل                   كلو ومني هوملكي

 Jesus ي�ضوع 

هوي ملك �مللوك

هوي ملك �لعامل كّلو وهوملكي )2(

ي�ضوع ملك �ل�ضما                ي�ضوع ملك �الأر�س

ي�ضوع ملك �لعامل                  كّلو وي�ضوع ملكي

Jesus ي�ضوع

ي�ضوع ملك �مللوك

)ي�ضوع ملك �لعامل كّلو وي�ضوع ملكي(
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ب�رشى اليوم
 �ضفاء نعمان من الرب�س 

�ملو�د �ملطلوبة: كتاب مقّد�س، �يود ، كلور، ماء، وعاء، لعبة رجل بال�ضتيكية مبالب�س بي�ضاء.

�لتح�ضري: و�ضع ماء يف �لوعاء ثم و�ضع عليها كلور وخلطهم.

ر�أينا يف �لق�ضة كيف �ن نعمان كان م�ضابا مبر�س �لرب�س. 

و�لرب�س مر�س مميت. ونحن �أي�ضا لدينا مر�س خطري ولكن لي�س مر�س جلدي بل هو مر�س موجود د�خل 

قلوبنا و��ضمه �خلطيئة. و�خلطية هي كل �ضئ نفكر فيه �أو نقوله �أو نفعله ال ير�ضي �لله ويك�رس 

و�ضاياه. و�خلطيئة حتزن قلب �لله وحتزن قلبنا. ونحن حتماً بحاجة ملن يخل�ضنا منها كما تخل�س نعمان 

من مر�ضه. 

)يبد�أ �ل�ضخ�س �لذي يعطي �لدر�س بو�ضع مادة �ليود على مالب�س �للعبة �لبال�ضتيكية.( 

ويوجه �لقائد �ل�ضوؤ�ل لالطفال : من �ل�ضخ�س �لذي كان موجود يف منزل نعمان ؟ يجيب �الأوالد �لفتاة 

�مل�ضبية �ل�ضغرية. 

وهل تذكرو� ماذ� قالت هذه �لفتاة عندما علمت �أن �ضيدها نعمان قد ��ضيب مبر�س �لرب�س ؟ يجيب 

�الأوالد باأنها قالت الأمر�أة نعمان: » يا ليت �ضيدي يذهب �ىل نبي �لله �ألي�ضع �لذي يقطن يف بالدي و هو 

يقدرعلى  �ضفائه.«

كان نعمان يحتاج مل�ضاعدة. مل يقدر هو �أن ي�ضفي نف�ضه! نحن �أي�ضاً بحاجة مل�ضاعدة. �لله يعرفنا 

ويعرف �ننا خطاة. وهو يحبك وقد �ظهر حمبته لك بطريقة خا�ضة جد�ً. فقد �أر�ضل �إبنه �لوحيد �لرب 

ي�ضوع �مل�ضيح من �ل�ضماء ليموت على �ل�ضليب حلل م�ضكلة خطيتك. عا�س حياة كاملة على �الر�س 

ثم مات باإر�دته على �ل�ضليب حامالً عقاب خطيتك وخطيتي .�ألي�س ر�ئعاً �أن ي�ضوع كان م�ضتعد�ً الأن 

يتاأمل و ميوت حتى ننال �أنا و �أنت غفر�ن �خلطايا؟ ولكنه ي�س ميتاً �ليوم ! فقد قام من �ملوت يف ج�ضده 

و هو حي �الن يف �ل�ضماء . يقول �لكتاب �ملقّد�س: »�آمن بالّرب ي�ضوع �مل�ضيح فتخل�س.« �أعمال 16 : 31 

لذلك هو يقدر �أن يخل�ضك من مر�س �خلطية �إن �آمنت ووثقت به.  

ور�أينا كيف ذهب نعمان وكيف وثق بكالم �لنبي �إلي�ضع و نزل يف �ملياه.

)ويبد�أ �ل�ضخ�س �لذي يعطي �لدر�س  بانز�ل �للعبة �ململوؤة مبادة �ليود ليغمرها باملياه �لتي حتتوي على 

�لكلور. وعندما ينزله �ىل �ملياه تزول مادة �ليود وحدها عن مالب�س �للعبة.(

و هل تثق �أنت باأن ي�ضوع يقدر �أن يخل�ضك ؟ 

15



�صالة:
فكرة اليوم

الة يف �ملرة  من يتذّكر ماذ� تعلمنا عن �ل�ضّ

�ملا�ضية؟؟ )��ضمع �جوبة �لالأوالد.( 

ثم ي�ضال �لقائد: هل تعرفون متى و�أين ميكننا �أن 

ن�ضلي؟ )ي�ضمع الجوبة �الوالد وال يعلق على �أي 

�ضيء(. 

ثم يكمل �لقائد قائالً: باإمكاننا �أن ن�ضلي يف �أي 

وقت ويف �ي مكان. يف �ل�ضباح، يف  �لليل، يف 

كل دقيقة من خالل يومنا. تقدر �أن ت�ضلي هنا 

يف �لّنادي. وتقدر �أن ت�ضلي يف �لبيت! باإمكانك 

الة يف �أي مكان وجدت فيه! )�ذكر بع�س  �ل�ضّ

�الأماكن �لّتي يتو�جد فيها �الأطفال عادة. �أّكد 

لهم �أن �لّله ي�ضمع ل�ضلو�تهم يف كل وقت ويف 

كل مكان.(

قد االأوالد يف �ضالة ق�ضرية.
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اآية احلفظ الكتابّية
اأمثال 3 : 5 

�ملو�د �ملطلوبة: كتاب مقّد�س، كرة 5

قّدم االآية:

�عطي �أمثلة من حياة �ل�ضخ�س يف �ملقدمة وخالل �رسح �لكلمات:

هل مّر وقت ما وجدت نف�ضك مبوقف �ضعب ووثقت بالله و�ضاعدك؟

�نتظر �جابات �الأوالد و��ضمع لهم. بعد ذلك �ضارك معهم ق�ضة من حياتك 

�ل�ضخ�ضية. 

اقراأ االآية من الكتاب املقّد�س:

�الآن �ضوف نتعّلم �آية جديدة من �لكتاب �ملقد�س )�حمل �لكتاب يف يدك و�نت 

تتكلم(.

�الآية موجودة يف �أمثال 5:3 وتقول: »توكل على �لّرب بكل قلبك وعلى فهمك ال 

تعتمد.«

ا�رشح وطّبق:

عندما يكون هناك حرب، عندما تكون وحيد�ً �أو حمتاجاً. عندما تكون ظروفك 

�ضعبة. �تّكل على �لّرب. �ضع ثقتك به. هو يقدر �أن ي�ضاعدك ويهّتم بك. ال 

تّتكل على �أفكارك وفهمك.

كّرر االآية عّدة مّرات مع االأوالد:

بعد ذلك �إلعبو� لعبة �لطابة. �إرم �لكرة وقل �أول كلمة من �الآية ويجب على 

�ل�ضخ�س �لذي يلتقط �لكرة �أن يقول �لكلمة �لثانية وكرر مع كل �الأوالد �إىل �أن 

يتم حفظها. �ضّجع �الأوالد على عملهم �جليد. 

بعدها غّنو� �الآية �ضويّاً م�ضتعمالً �آلة مو�ضيقية على �ضبيل �ملثال �لغيتار 

)كورد�ت )G D C ��ضتعمل �لغيتار لالأغنية كرر �الأغنية ب�ضكل �أ�رسع للت�ضلية 

خالل �لتعلم.
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خدعة
كي�س اخلدع           

�ملو�د �ملطلوبة:  كي�س �خلدع، حبل مق�ضو�س ملّون، حبل طويل ملّون

�لفتاة �لتي �ضمعنا عنها يف ق�ضة نعمان �ل�رسياين كانت تعي�س مع عائلتها يف �ضعادة 

وهناء. وكان لديها �ضديقاتها �ملحببني �ىل قلبها. ولكن عندما �قتحمت �حلرب مدينتها 

غرّيت �أ�ضياء كثرية يف حياتها. 

) ن�ضع �حلبل �ملو�ضول د�خل كي�س �خلدع بعد �ن نكون قد �أظهرناه لالأطفال. (

وما حدث مع هذه �لفتاة غرّي لها حياتها ) نخرج قطع �حلبل �ملق�ضو�س من �لكي�س(. ب�ضبب 

ظروفها �ل�ضعبة كانت �أفكارها مبكان و قلبها مبكان وعقلها مبكان وت�رسفاتها مبكان �أخر 

و�ضالتها مبكان. كل هذ� ب�ضبب ما عانته من ظروف �ضعبة وع�رسة. 

)نعيد �لقطع �ىل �لكي�س ونعيد �ضحب �حلبل �ملو�ضول مع بع�ضه ببطء �ضديد.( 

و نقول : ولكنها ثبتت يف حمبة �لله وو�ضعت ثقتها فيه و�أحبته من كل قلبها وعقلها 

وت�رسفاتها �لتي �ضهدت لها و�ل�ضالة مل تفارق فمها )ون�ضتمر نخرج �حلبل من �لكي�س 

ببطء.(

نقول : �نتم �أي�ضا يجب �ن ت�ضعو ثقتكم يف �لله وحده كما �أنها ذ�قت مر�رة �حلرب �نتم 

ذقتوها �ي�ضا ولكن �لثقة باإلهنا وحدها تعطينا �لقوة.

�ضارك مع �الأوالد كيف علينا نحن �أي�ضاً �أن ن�ضّحح �أخطائنا. 

لت�ضنع لك كي�ضاً للخدع، �تبع �الإر�ضاد�ت �لّتلية �أو �ضاهدها على يوتيوب.

https://www.youtube.com/watch?v=dLzzGSMiZnI
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اأ�صئلة 

للمراجعة: 
تعر�س �ضورة ان�ضان وعليه دوائر حمراء على 

ج�ضمه دليل على مر�س. كل اإجابة �ضحيحة 

عن �ضوؤال مت�ضح دائرة اإىل اأن يُ�ضفى. )اللعبة 

مرفقة(

ما ��ضم �لرجل �لّذي كانت تعي�س عنده �لفتاة؟ •

ملاذ� كانت تعمل كخادمة؟ •

هل كانت �لفتاة تثق بالله؟ كيف عرفنا هذ�؟ •

ماذ� ح�ضل عندما وثق نعمان بكالم �ألي�ضع؟ •

كيف ميكننا �لثقة بالله؟ •

مباذ� تفيدين �لثقة بالله؟ •
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ن�صاط للمتابعة: 

تذّكر هذ� �الأ�ضبوع �أن تثق بالّله 

مهما كانت ظروفك!!
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